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Fa un temps, Martí Blesa va guanyar un concurs i va 
xatejar amb l’autèntic capità Jack Sparrow. Ara ha 
conegut a Pablo, un xiquet amb qui comparteix la 
recerca d’un tresor a l’illa Tortuga, a bord del vaixell 
Kraken, i que, una nit, va raonar amb Johnny Depp i 
es va menjar una pizza amb ell.

TEMÀTICA: aventures, solidaritat, amistat, 
tolerància i creixement personal.

GÈNERE: narrativa, novel·la d’aventures, humor.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: una novel·la que ens 
convida a veure el millor de les persones i a no 
jutjar-les basant-nos en prejudicis.

CLAUS PER A LA LECTURA
La tolerància
Quan Pablo coneix a Mary, la companya d’equip en la 
seua aventura al mar Carib, s’enfada moltíssim perquè 
pensa que el fet que ella vaja en cadira de rodes la 
convertirà en un destorb. Tanmateix, prompte s’ado-
narà del seu error i aprendrà a no prejutjar els altres. 

La solidaritat
Tant Martí com Mary ajudaran a Pablo a superar la 
seua tristesa i amargor, degudes a la malaltia del seu 
avi. En veure el comportament dels seus nous amics, 
Pablo acabarà obrint-se a ells i oferint-los el seu afec-
te i les seues atencions.

La il·lusió
Aquest és el sentiment que guia els tres amics en la 
recerca d’un tresor misteriós a l’illa Tortuga. Junts, 
descobriran que mai ens hem de donar per vençuts. 
El més important és fer tot el que estiga en les nostres 
mans per a complir els nostres somnis.

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables en 
www.bromera.com. 

  El nen que va xatejar amb Jack 
Sparrow, del mateix autor, és la 
primera aventura de Martí 
Blesa amb Jack Sparrow. 
La novel·la té com a teló 
de fons les aventures de 
Jack Sparrow, el personatge 
interpretat per 
Johnny Depp que 
protagonitza la 
saga de pel·lícules 
de Pirates del Carib.
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